
CPI - FAKE NEWS - ELEIÇÕES 2018

22ª Reunião da CPI - Fake News - Eleições 2018 17/09/2020 às 10:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputado Caio França

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 15/09/2020 Dep. Edmir Chedid e
outros

Requerimento nº 71/2020 - Requerem, nos termos do artigo 34-A do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa, a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo de
funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Ato n.º 06/2020, do
Presidente da Assembleia, com a finalidade de "investigar os casos das 'Fake News'
(Notícias Falsas) que surgiram durante as eleições de 2018, no Estado de São Paulo".

2 15/09/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento nº 72/2020 - Requer que que seja OFICIADO ao Senhor Edgard Corona, que
em resposta ao Requerimento nº 48/2020 colocou-se à disposição para contribuir com os
trabalhos desta CPI e solicitou que possa esclarecer, por escrito, todas as informações
solicitadas, encaminhando-se as perguntas, conforme seguem abaixo (*). Esclarecendo-se
que, conforme deliberado na 20ª Reunião desta CPI, este ato não gera a preclusão ou a
perda da oportunidade de outro convite ao Senhor Edgard Corona para prestar informações
complementares pessoalmente, caso se fizer necessário.

(*)PERGUNTAS a serem encaminhadas, que se referem ao Item 02 da pauta:
1. O senhor alguma vez contribuiu para a produção, disseminação ou financiamento de notícias falsas, discursos de ódio ou fake news em redes sociais e/ou Whatsapp?
Se sim, esclarecer como e com quais objetivos.
2. O senhor tem conhecimento de alguém que tenha contribuído com a produção, disseminação ou financiamento de notícias falsas, discursos de ódio ou fake news em
redes sociais e/ou Whatsapp? Quem e em quais circunstâncias?
3. O que o senhor sabe sobre a disseminação de fake news e sua influência nas eleições de 2018?
4. Em reportagem da Folha de S. Paulo em 2018, denunciou-se a contratação de agências por empresários para espalhar mensagens contra o PT no WhatsApp nas
eleições de 2018 e cada contrato teria o valor de R$ 12 milhões. O senhor tem conhecimento deste suposto esquema? Se sim, pode explicar o esquema?
5. O senhor é citado no Inquérito das Fake News, do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Alexandre de Moraes afirma que surgiram indícios de que há uma
rede de empresários que financiam a produção e disseminação de conteúdo falso para as redes sociais. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
6. O senhor tem algo a mais para acrescentar sobre fake news a está Comissão Parlamentar de Inquérito?
 
 
 



PARA CIÊNCIA:
 
- Ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhando resposta ao Requerimento CPI Fake News nº 35/2020. (Disponível aos Srs. Membros Efetivos na
Secretaria da CPI - Devido ao caráter sigiloso, cópia do arquivo será fornecida mediante apresentação de termo de responsabilidade assinado pelo Sr(a). Deputado(a).
Solicita-se às assessorias que tragam um pendrive para o download do arquivo).
 
- Documento recebido da Agência de Jornalismo e Checagem Lupa S/A, com as respostas às perguntas encaminhadas através do Requerimento CPI Fake News nº
68/2020.
 
- Ofício UNICOM nº 46/2020, da Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, encaminhando resposta ao Requerimento CPI Fake News nº 66/2020.
 
- Documento recebido do Senhor Marcelo Lacerda, Diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google no Brasil, encaminhando resposta ao
Requerimento CPI Fake News nº 65/2020.


